
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5) حافظ حكمي -المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
في وصيته  ،في وصيته النافعة الماتعة الجامعة الميمية -رحمه هللا-الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي  فيقول

 يقول: ،وبدأنا بشرحه ولم نكمل ،الذي قرأنا منه ما قرأنا باألمس -وجل عز  -لطالب العلم بكتاب هللا 
 كتددددددددا والترتيدددددددد  فاتدددددددد    وبالتددددددددد ر

 ج

 ب هللا ال سدددديما فددددي حنددددد  الظ ددددِ  
 
 

وبينا بعض ذلك،  ،وفيه الحث على قراءة القرآن على ما جاء في النصوص ،مناسبةهذا وقفنا عنده باألمس وقفة 
يعني بالتدبر والترتيل،  ،وقلنا: إن التدبر والترتيل هو الوجه المأمور به، يعني قراءة القرآن على الوجه المأمور به

جر الحروف مرتب على مجرد صل له أجر الحروف؛ ألن أفقد يح رأ بخالف ذلك دون تدبر وال ترتيلوأما من ق
لم حرف، بل ألف حرف، والم ا :))من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ال أقول القراءة

 فيها ثالثون حسنة. (لمـ)اف حرف، وميم حرف((
 ،مسألة خالفية بين أهل العلم؟ نىوالخالف بين أهل العلم في المراد بالحرف هل هو حرف المبنى أو حرف المع

ن المراد بالحرف حرف المبنى فالختمة الواحدة كما ذكرنا : إواألثر المترتب على الخالف كبير؛ ألنه إذا قلنا
ذا قلنا وال الربع حرف المعنى قلنا: إنه ال يثبت  ،إن المراد الحرف :باألمس فيها أكثر من ثالثة ماليين حسنة، وا 

وهذا الذي  ،وكثير من أهل العلم يرجح حرف المبنىي سبعمائة ألف حسنة الربع تقريبًا، يعنمن هذا األجر، 
يتمناه كل قارئ للقرآن لتكثر حسناته، ومنهم من يقول: إن المراد بالحرف حرف المعنى، وكالم شيخ اإلسالم 

شر أيضًا كأنه يميل إليه، يومئ ويرشد إليه، كأنه يميل إلى أن المراد بالحرف حرف المعنى، وابن الجزري في الن
كم حرف هذه؟ في الحديث ثالثة حروف، لكن لو  (لما) -عليه الصالة والسالم-بدليل المثال الذي ذكره النبي 

لو أردنا حروف  ،لكن فيها الهمزة والالم والفاء ،ألف حرف ،نظرنها من حيث المبنى وجدناها تسعة حروف
ألف حرف، الم حرف، وهي من حروف المبنى  ،رف واحدالمبنى صارت ثالثة حروف، وهي في الحديث ح

ن المراد بالحرف حرف المبنى قلنا: تسعة حروف وليست ثالثة : إثالثة حروف، ميم حرف مثلها، فإذا قلنا
ألم  [فيل( سورة ال1)] }َأَلْ  َتَر َكْيَف َفَعَ  َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِ { (ألم)و (لم)ا :حروف، ولذلك هناك فرق بين أن تقول

  ، حرفان.النافية (لم)الهمز همزة االستفهام و ،ثالثة حروف مبنى، لكنها في حروف المعاني اثنان
باعتبار المعنى، وثالثة حروف باعتبار المبنى، والترجيح في مثل هذا فيه صعوبة؛ ألن حرف واحد  (كيف)

وجوده وكرمه  -جل وعال-هللا  الحرف كما يطلق على هذا يطلق على هذا على حد سواء، لكن ثقتنا بفضل
وأجره على هللا  أعظم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم، وال نستطيع أن نقول أكثر من هذا، فعلى اإلنسان أن يستكثر



يعني المسألة تحتاج تتوقف على القدر الذي يقر في قلب اإلنسان من  ،، ولن يقف األمر عند هذا-جل وعال-
 إلى أضعاف كثيرة. ،واعتبار، تصل المضاعفات إلى سبعمائة ترتيل وفهمبر و ومن تد ،تعظيم لكالم هللا تعالى

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
 بمحكمددددددد  حكدددددد   رااينددددددد  واعمدددددد 

 
 ج

 ................................... 
 

 األدلة التي تدلك على ما يطلب منك، عليك أن تحكمها في نفسك وفي غيرك. "حك   رااين "
النصوص المحكمة الواضحة البينة التي ال خفاء فيها  "واعم  بمحكم " واضح البينلمحكم الا "واعم  بمحكم "

 عليك أن تعمل بها، بخالف المتشابه، فسلم وال تتبع هذا المتشابه كما يفعل أهل الزيغ فتهلك.
 قدددددد حدددددد  أقدددددِ  ومدددددا وحظدددددراا  حددددد ا     ....................واعم  بمحكم 

 

 ي أقم حدوده وال تتعد حدوده.يعن "وما قد حد  أقِ "
 الصدددرول وال بالنقددد  معانيددد واط دددب 

 

 مندددتقِ  بطددد  واحددد ر  رأيدددك تخددد  
 ج

مثل ما ذكرنا باألمس أن التفسير ينبغي أن يكون على الجادة عند أهل التحقيق  الصرول" بالنق  واط ب معاني "
 تابعين واألئمة.ثم بأقاويل السلف من الصحابة وال ،ثم بالسنة ،فسر القرآن بالقرآني  

 الصدددرول وال بالنقددد  واط دددب معانيددد 
 

  رأيددك....................... تخدد  
 ج

 .ألن التفسير بالرأي مذموم
 ................................وال

 

 مندددتقِ  بطددد  واحددد ر  رأيدددك تخددد  
 

رآن بغير علم فليتبوأ مقعده ))من قال في الق :وتكلمنا أمس عن التفسير بالرأي والتفسير باألثر، وجاء في الحديث
 وعن جندب قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ". ،خرجه الترمذي عن ابن عباس من النار((

 فقدد  مندد  بمحدد  النقدد  ع مدد َ  فمددا
 
 
 ج

 ................................... 

رآن من ال عنده شيء من اآللة التي ألنه فرق بين أن يفسر الق ؛يعني بمحض النقل ال تقل برأيك يعني المجرد
يجب أن تتوافر في مفسر القرآن، هذا ال يجوز له أن يفسر، لكن شخص قرأ التفاسير، وعنده من العلوم ما يؤهله 
للتفسير، قرأ التفاسير، تفاسير السلف، والتفاسير األخرى المتعلقة بفنون من فنون القرآن، متعلق بإعجاز، متعلق 

ئل عن معنى سر بها القرآن، قرأ منها ما يكفيه، فهذا إذا س  متعلق بالفروع الكثيرة التي ف   ،كامبإعراب، متعلق بأح
ن لديه ملكة من خالل نظره في التفاسير الموثوقة عند أهل العلم آية ولم يستحضر ما قاله شخص بعينه إنما تكو  

ل كلمة استفادها إلى مصدرها، يعني فرق تتكون لديه ملكة يستطيع أن يفهم القرآن بها، ولو لم يستطع أن يرد ك
ونحن نفهم، نقول: ال، لكالم عربي ابين هذا وبين من يأتي وال عالقة له بالقرآن، وال بالعلم الشرعي، ثم يقول: 

في شرح كالم  أو -جل وعال-فرق بين هذا وهذا، يعني إدامة النظر في كالم أهل العلم في تفسير كالم هللا 
ال  ،هذه تولد ملكة عند طالب العلم يستطيع أن يتعامل مع النصوص من خاللها -والسالم عليه الصالة-رسوله 

وصار يضرب من الفنون بما يعينه على فهم كالم  ،سيما إذا كانت لديه األهلية، يعني أخذ من كل فن ما يكفيه
سبق إليه، ويدل بكالم لم ي  ولو قال في القرآن من خالل هذه الملكة  ،-عليه الصالة والسالم-هللا وكالم رسوله 

ير، ويقول: لكن ال يأتينا من ال عالقة له بالعلم ال من قبيل وال من دب ))رب مبلغ أوعى من سامع(( :على هذا



وبعد االختالط باألمم األخرى،  حقائق العرفية في بلده بعد المسخونفهم، ثم ينزل ال الكالم عربي، ونحن عرب
ووجد من  وقد تكون مخالفة، ،الشرعية التي قد تكون موافقة للحقائق اللغوية الحقائقوينزل هذه الحقائق على 

لماذا؟ ألنهم لم ينطلقوا من تفاسير األئمة، لكن  ذين فسروا القرآن بالرأي العجائب؛ال بعض المفسرين المعاصرين
سبق إلى هذا ولو لم ي   ،هذا عنده األهلية ئل عن معنى آية وأجابالذي له عناية بتفاسير األئمة وس   طالب العلم

خرج من ؛ ألن اإلتيان بحرف الترجي ي  في حقه أن يقول: لعل المراد كذاالقول، لكن ال يأتي من فراغ، واألحوط 
لما ذكر السبعين األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب،  -عليه الصالة والسالم-؛ ألن النبي العهدة

ل: لعلهم كذا، ومنهم من قال: لعلهم من ولد في اإلسالم، ولعلهم من الصحابة منهم من قا يبيندخل ولم و 
ولم يثرب عليهم؛ ألن اإلتيان بحرف  -عليه الصالة والسالم-صحب النبي، ولعلهم كذا، فخرج عليهم النبي 

ب ، المقصود أنه يفرق بين من له عناية بكتا-جل وعال-الترجي ال يعني الجزم، اإلشكال في الجزم بمراد هللا 
، وتكونت لديه األهلية من خالل الخبرة والدربة والممارسة لكالم األئمة، وبين شخص ليس له -جل وعال-هللا 

 أدنى ارتباط بكالم األئمة.
 بمحدد  النقدد  مندد  فقدد  فمددا ع مدد َ 

 

 منددددد  ِ  كددددد  هللا معنددددد  إلددددد  وكددددد  
 

قة التي ال تستطيع أن تدرك ، ال تخض في األمور المنبهمة المستغل-جل وعال-يعني فوض األمر إلى هللا 
بغير علم فليتبوأ  -برأيه-))فمن قال في القرآن  فال تقل برأيك ،-جل وعال-كنهها ومداها، هذا اتركه إلى هللا 

 .مقعده من النار((
 وال فاح رنددددد  كفدددددر فيددددد  المدددددرا ثددددد 

 

  ددددددددددددد و    أقدددددددددددددوا  يسدددددددددددددت وونك 
 

أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، والمراد خرجه  كفر((في القرآن  ء))المراوجاء في الحديث:  "كفر في  المرا ث "
بالمراء إما االمتراء وهو الشك، االمتراء فيه والشك، والقرآن ال ريب فيه، وال شك وال ارتياب، أو المراء الجدال 

 في كتابه. -جل وعال-هللا العقيم الذي يوصل في نهايته إلى جحد ما أثبته 
 وال فاح رنددددد  كفدددددر فيددددد  المدددددرا ثددددد 

 

  ددددددددددددد و    أقدددددددددددددوا  يسدددددددددددددت وونك 
 

 .أهل الزيغ الذين يتتبعون المتشابه، أو الذين أشار إليهم فيما تقدم
 ...................................  دع عنك ما قال  العصري منتح ا 

 

يعني بعض المعاصرين أعمل رأيه في النصوص، فصار يضرب يمينًا وشمااًل وال يصيب المراد، قد يصيب 
 هوي السامع، يكون لديه من البيان، وكالمه قد يست-جل وعال-لكن هذا بغير علم يتخبط في كالم هللا المراد 

ن كان في  ،ما يستطيع فيه سبك الكالم وضبط الكالم، فالقارئ يستهويه مثل هذا الكالمولديه من البالغة  وا 
 الحقيقة زائغًا.

 من جدددراا  صدددا  يدددا كددد  مناايددد  وعددد 
 

 ................................... 
 ج

 ورخم فحذفت الياء ياء المتكلم وآخر الكلمة التي هي الباء. ،يعني يا صاحبي
 من جدددراا  صدددا  يدددا كددد  مناايددد  وعددد 

 

 فددددددالت ِ  تددددددرداد بدددددد مندددددد   واألمددددددر 
 ج



كما قال ابن مسعود وغيره: "إذا يعني امتثل األمر بدون تردد، واجتنب النهي بدون خيرة،  ب  ترداد فالت  ""
أو شر تنهى عنه"  ،هو إما أن يكون خير تؤمر بهفإنما  }َيا َأيَُّ ا الَِّ يَ  آَمن وْا{يقول:  -جل وعال-معت هللا س

 ال تتردد في االمتثال. وحينئذ  
 وال لإللدددددددد  فددددددددو  تشدددددددداب  ومددددددددا

 

 الدددنقِ  موجدددب فيددد  فخوضدددك تخددد  
 ج

ن اختلف أهل العلم هذا ال تتعب في إدرا المتشابه الذي ال يعلمه إال هللاوما تشابه،  كه، فالقول في المتشابه وا 
 وهل الواو في {ِإالَّ للّا  }وهذا يتبع الوقف في  ؟يعني هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه أو ال يعلمون 

وَ { عاطفة يقول: الراسخون في العلم يعلمون  :عاطفة أو استئنافية؟ فالذي يقول [( سورة آل عمران7)] }َوالرَّاِسخ 
، حتى الراسخين في العلم دورهم -جل وعال-استئنافية يقول: ال يعلم المتشابه إال هللا  :متشابه، والذي يقولال

جل -يقولون: آمنا به فقط، وعلى كل حال التشابه واإلحكام أمور نسبية، فينظر في أقوال أهل العلم في مراد هللا 
وصول إلى قول راجح صائب فيها، صارت بالنسبة له في هذه اآلية، فإذا استغلقت عليه، ولم يستطع ال -وعال

ذا بان له معناها من خالل كالم أهل العلم صارت من المحكم.  من المتشابه، وا 
 وال لإللدددددددد  فددددددددو  تشدددددددداب  ومددددددددا
 ي خرفدددددد   ودددددد   ي قددددددو  تطدددددد  وال

 

 الدددنقِ  موجدددب فيددد  فخوضدددك تخددد  
 مددددت ِ  الدددددي  فددددي م تدددددع كدددد  مدددد 

 

ى القلوب، وأهل البدع وأهل الزيغ تجد كثيرًا منهم قد أعطي من الذكاء ما ولها نفوذ إل ،يعني البدع لها بريق
ذا قرأت في كالم الزكاء الذي به يفرق بين القول الحق والباطل، الولوج إلى القلوب، لكنه لم يعَط يستطيع به  وا 

ته الضالل أهل الكالم انبهرت، لكن إذا عرضته على ميزان الكتاب والسنة ما وجدت شيء، ووجدت في نهاي
 كثير منهم ندم عند موته. ،المبين، حتى أن هؤالء المتكلمين كثير منهم رجع

 ي خرفدددددد   ودددددد   ي قددددددو  تطدددددد  وال
  فدد  الم ددي  حيددرا  ضدد  عدد  الحدد 

 

 مددددت ِ  الدددددي  فددددي م تدددددع كدددد  مدددد  
دددددددِ  لددددددد  معدددددددوج منحرفددددددداا  ينفدددددددك  َيق 

 

ع ذلك اتباعه للمتشابه وانصرافه عن النصوص ويحتاج إلى استقامة، لكنه م ،، المعوج يحتاج إلى إقامةأو لم ي قم
المحكمة عن نصوص الوحيين، وعنايته بغيرهما، وطلبه الحق من غيرهما، يجعله يصل إلى هذا الحد حيران، 

 .حياتهكثير منهم أعلن الحيرة في آخر 
  فدد  الم ددي  حيددرا  ضدد  عدد  الحدد 

 يقدددر   قدددا  مددد  الددد ي الكتددداب ادددو
 
 

ددددددد لددددددد  معدددددددوج منحرفددددددداا  ينفدددددددك    َيق 
................................... 

 

 .القرآن كالم هللا
 جج  يقدددر   قدددا  مددد  الددد ي الكتددداب ادددو

 بدددددددالك ِ  الدددددددرحم  خاطدددددددب كأنمدددددددا 
 
 ج

ألنه كالمه، يعني إذا أرسل لك شخص كتاب خط رسالة أرسلها لك  ت تقرأ القرآن كأنك تخاطب الرحمنيعني وأن
 ،يخاطبك بكالمه -جل وعال-ن هو يخاطبك بهذا الكالم، هللا بخطه وقلمه ووجهها إليك من فالن إلى فال

 بكتابه.
 جج  يقدددر   قدددا  مددد  الددد ي الكتددداب ادددو

 بدددددددالك ِ  الدددددددرحم  خاطدددددددب كأنمدددددددا 
 
 ج



ألنه كالمه، فأنت تقرأ كالم هللا بدون واسطة منه إليك، لكن مع األسف أننا ال نقيم وزنًا لهذا  كأنه يشافه الرحمن
أو أي سورة من القرآن، أو نقرأ في  ، وال فرق بين أن نقرأ سورة هوداً ثر، وال يحرك فينا ساكنالكالم، ونقرأه وال نتأ

ن المسئولين : إجريدة أو نسمع شريط، أو نسمع أخبار ما في فرق عندنا، نقرأ القرآن وكأنه ال يعنينا، وقلت مراراً 
ية للعمل بموجبه، يستلمه مدير هذه إذا جاءهم نظام جديد ممن فوقهم يرسل هذا النظام إلى الجهات الرسم

الجهة، يستلمه في آخر الدوام، يقول: نتركه إلى الغد؟ ال، مباشرة يفتحه ويشوف هذا جاء من الجهات العليا، 
من الغد يجمع له الوكالء ورؤساء األقسام يقرأ عليهم ويقرؤون عليه،  ،ويتأمله حرفًا حرفًا، هذا في آخر الدوام

ال طلبوا اللوائح التفسيرية، هذا ما هو الواقع؟ هذا الواقع، لكن  إن فهموه بها ونعمتهم، ويتدارسونه فيما بين وا 
هل نصنع فيه شيء مما نصنعه في مثل هذه األنظمة؟ هذه أنظمة  -جل وعال-جاءنا هذا الكتاب من هللا 

، لكن هذا الكتاب الذي مخلوقين، وقد يبدو لك مالحظات على هذا النظام ترفعها إلى الجهات يدرسونها ويعدلون 
 .ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

 يقدددر   قدددا  مددد  الددد ي الكتددداب ادددو
 الد او المتي  الح   او الصراط او

 بدددددددالك ِ  الدددددددرحم  خاطدددددددب كأنمدددددددا 
 لمعتصدددددِ  الدددددوثق  والعدددددرو  ميددددد ا 

 ج
 

ى الصراط المستقيم، والمستقيم الصراط المستقيم القرآن، فإذا امتثلت القرآن فأنت على الجادة عل ،هذه صفاته
في كتب  -جل وعال-وتطلب مرضاة هللا  ،أقرب طريق يصل بين نقطتين، يعني بداًل من أن تذهب يمين وشمال

إلى الصراط المستقيم هو القرآن  -جل وعال-فأقرب طريق يوصل إلى هللا  ،أهل العلمفالن وعالن من 
 لن يضل ولن يقطع ألنه متين. الذي من تمسك به "المتي  الح   او الصراط او"

 لمعتصدددددِ  الدددددوثق  والعدددددرو  ميددددد ا   الد او المتي  الح   او .........
 

هو الميزان الذي توزن به األعمال بدقة، ولما كانت الموازين شرعية صارت الرفعة ألهل الدين وأهل الفضل 
 وهللا المستعان. ،افل ووضع األعاليوأهل الخير، ولما اختلت الموازين اختلت النتائج تبعًا لها، فرفع األس

 "لمعتصِ  الوثق  والعرو  مي ا د * ال او"
 واالعتصام به مع السنة هو الكفيل بالثبات لإلنسان على الجادة.

 التد او الحكي  ال كر او ال يا  او
 

 منددد  ِ  كددد  فدددي بددد  فددداقن  تفصدددي   
 
 

البيان من القرآن في موضع آخر، فإن لم نجد فمن  البيان قد يكون فيه إجمال، لكن من أين نطلب البيان؟ نطلب
 .-جل وعال-الذي وظيفته البيان، بيان ما جاء عن هللا  -عليه الصالة والسالم-سنة النبي 

 ل يدددر عمدددي والبشدددر   المدددواعظ ادددو  ج  لمددددددددكر   والددددددد كر   البصدددددددا ر ادددددددو
 
 

ْرآِ {  .[( سورة ق54)] {}َم  َيَخاف  َوِعيدِ لكن من؟  [( سورة ق54)] }َفَ كِّْر ِباْلق 
 واددددددد    يندددددداا  المندددددد   نددددددوراا  اددددددو

 

 سدقِ  مد  الق دب فدي لما الشفاءواو  

 

ْرآِ  َما ا َو ِشَفاء}َون َن ِّ     .[( سورة فصلت44)] }ق ْ  ا َو ِل َِّ يَ  آَمن وا ا دا  َوِشَفاء{ [( سورة اإلسراء28)] {ِمَ  اْلق 
 عم ددددددوا إ  اإليمددددددا  ألولددددددي لكندددددد 

 ج

 حكدددِ    ع ددد  ومددد بمدددا أتددد  فيددد  مددد 
 



ِفي آَ اِنِ ْ  َوْقٌر َوا َو َعَ ْيِ ْ  } كما جاء {}َوالَِّ يَ  اَل ي ْ ِمن و َ  [( سورة فصلت55)] }ق ْ  ا َو ِل َِّ يَ  آَمن وا ا دا  َوِشَفاء{
  .[( سورة فصلت55)] َعما {

 عمدد ا  ف ددو أمددا ع دد  مدد  تددول  عندد 
 

 ادددددا  المسددددتنير عمددددي عدددد  لكونددد  
 

ر    َيْوَ   القيامة أعمىن القرآن يحشر يوم الذي يعمى ع ا َوَنْحش  }َوَمْ  َأْعَرَ  َع  ِ ْكِري َفِإ َّ َل   َمِعيَشةا َضنكا
ن كان مبصرًا في الدنيا يحشر يوم ا [( سورة طـه185)] اْلِقَياَمِة َأْعَم {  لقيامة أعمى؛ ألنه عمي عن القرآنيعني وا 

بالربا  -جل وعال-هذا يبعث أعمى، ومن حارب هللا  -جل وعال- وأعرض عن القرآن، كما أن من حارب هللا
 يبعث يوم القيامة مجنونًا كالذي يتخبطه الشيطان من المس.

 لدددد  المعدددداد يددددو  يكدددد  يقمدددد  فمدددد 
 ج

 والددددنعِ  الفددددردو  إلدددد  اإلمددددا خيدددر  
 

 يعني يقوده إلى جنات النعيم، يكون القرآن قائدًا له إلى الفردوس وجنات النعيم.
 واأللددددددددددِ  واألنكددددددددددا  دار المقددددددددددام     إلد  عند  اإلعدرا  أولي يسوق  كما

 ج

نسأل هللا -أو يكون يتبع المعرض عنه فيزج في قفاه إلى النار  ،وقائدًا إلى جنات النعيمإما أن يكون سائقًا 
 .-العافية

 الطددولي  أن مددا فددي الددن  أتدد  وقددد
 

 ال مدددددِ  موقدددددف فدددددي لتالي مدددددا ظددددد  
 

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-والترمذي عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول هللا  أحمدأخرج اإلمام مسلم و 
قال: وضرب لهما رسول  ))يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران((

أو  ))كأنهما غيايتان((أو  ))كأنهما غمامتان((قال:  ،ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .تحاجان عن صاحبهما(( ،))كأنهما فرقان من طير صوافأو  ))كأنهما ظلتان سوداوان((

 سددددي ك   قددددد الفددددردو  مدددد  وح تددددا 
 

 تقددددددِ  لدددددد  األكددددددوا  امددددددل  لوالديدددددد  
 
 ج

 .يعني من حرص على أن يحفظ ولده القرآن يكسى يوم القيامة حلتان من الفردوس
 كسددددي  قددددد الفددددردو  مدددد  وح تددددا 

 

 تقددددددِ  لدددددد  األكددددددوا  امددددددل  لوالديدددددد  
 
 ج

ال يخيب اآلمال وال يضيع األعمال؛ ألن بعض  -جل وعال-هذا إذا سعيا في حفظه للقرآن، وال شك أن هللا 
ويبذل جميع األسباب من أجل أن يحفظ ولده القرآن وال يتم ذلك، وله أجر  ،الناس يحرص أشد الحرص

يحفظون القرآن حتى وقد حدثني بنفسه يقول: وهللا ما علمت أن األوالد  ،دهالمجاهدة، وبعض الناس مهمل ألوال
رمت وكان من بين الحفظة اثنان من أوالده، على كل حال فضل هللا ال يحد، لكن الذي ال دعيت إلى الحفل وك  

ْسَعَ ا{يبذل ال يستحق، والذي يبذل ويعجز  ا ِإالَّ و  جل -والنتائج بيد هللا  [( سورة البقرة822)] }اَل ي َك ِّف  للّا  َنْفسا
 .-وعال

 بمددددا :فقيدددد  ؟كسددددينااا بمددددا ا :قدددداال
 

 الددددنعِ  لدددد ي فاشددددكر ا نكمددددا أقرأتمددددا 
 ج

))أو ولد  :ومنها ))إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث(( :وجاء في الحديث ،الولد حينما يدعو لوالديه
أو العكس بذل ما يعينه على الفساد، فالوصف  ولدصالح هذا الإذا لم يكن بذل السبب في  صالح يدعو له((

الذي هو الصالح ال شك أن الولد إذا كان صالحًا مظنة أن تجاب دعوته، ما لم يكن ثم مانع من قبل الوالد، 



َما َكَما َربََّياِني َصِ يراا{ :-جل وعال-ولذا جاء في قول هللا  بِّ اْرَحْم   يعني لهذه العلة،  [راء( سورة اإلس85)] }َوق   رَّ
ن وجد ، أهمله وضيعه، وخان األمانة فيه، ال يستحق مثل هذه الاً لكن إذا كان الوالد ما رباه صغير  دعوة، وا 

 حول دون االستجابة، فهناك أسباب وهناك موانع.لكن المانع من قبل األب قد ي   السبب بدعوة الولد
 انتهى المقروء؟
 طالب:.......
 ؟تإلى أين قرأ

 ب:.......طال
 بمددددا :فقيدددد  ؟كسددددينااا بمددددا ا :قدددداال

 

 الددددنعِ  لدددد ي فاشددددكر ا نكمددددا أقرأتمددددا 
 ج

 كمل.
 طالب:.......

 .إي نعم
 الطددولي  أن مددا فددي الددن  أتدد  وقددد

 لصدددددداحب  يددددددأتي وأندددددد  فددددددي  ددددددد
 ج

 موقدددددف ال مدددددِ  فدددددي لتالي مدددددا ظددددد  
 يقدددددددِ  إ  عنددددددد  وحجيجددددددداا  مبشدددددددراا 

 

ي حجيجًا عنه مخاصمًا يوم القيامة، وكما جاء في سورتي البقرة وآل وال ينام عنه، يأت أن يقم بحدوده، ويقم به
 عمران تحاجان عن صاحبهما، والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك.

 تددداج وو بسددد  يعطيددد  والخ دددد والم دددك
 

 الكدددددددرِ   و الحددددددد  اإللددددددد  الوقدددددددار 
 

 ما.يلبس تاج الوقار كما أن الوالدين أيضًا يكسون الحلتين اللتين سبق الكالم عنه
 الددددنعِ  ل مندددد   تنت ددددي كددددي جنددددا   الد  رف في وارق  ورت  اقرأ :يقا 

 

اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية  يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة:المنزل الذي فيه النعم النعيم المقيم، 
 ،دار الدنياوارق ورتل كما كنت ترتل في ))اقرأ درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه، ويقال لصاحب القرآن أيضًا: 

فالذي معه من القرآن الكثير يستمر يقرأ ويرقى ويرتل كما كان يرتل في  فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها((
والذي معه من القرآن ويسرع في قراءته في الدنيا يسرع في قراءته في اآلخرة، وال شك أن القرآن بالترتيل  ،الدنيا

يقرأه في اآلخرة هذًا فينتهي ما عنده، أو  ن هذًا في الدنياقرأ في القرآتطول مدته، فتطول مدة الصعود، والذي ي
فال يستمر صعوده، وقد جاء في الحديث عند  ،في مدة يسيرةيكون ما عنده إال شيء يسير، فينتهي ما عنده 

ََ كان أو ترتياًل((أحمد والدرامي:  يستمر يقرأ ألنه  ال شك أن الذي يقرأ ترتيالً  ))اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذًا
أو بسبب قلة ما عنده  تنتهي القراءة عنده بسبب سرعته قرأ في الدنيا، لكن الذي يقرأ هذاً تطول القراءة كما كان ي

 ؟من القرآن، فال يستمر في صعوده مثل الذي يقرأ القرآن كاماًل على طريق الترتيل، نعم
 طالب:.......

يعني  ؟هل هو الحافظ أو غير الحافظ أو الجميع ؟له: اقرأ وارق ورتل نعم هذا سؤال وارد، يقول: من الذي يقال
ون وهم يرقون ويصعدون؟ يعني ال شك أن ظاهر اللفظ أنه للحافظ، الحفاظ مصاحف يقرؤ هل يوجد هناك لغير 



لن يقصر دون  -جل وعال-وحاول حفظ القرآن وعجز، ال شك أن فضل هللا  ،لكن من كانت له عناية في القرآن
 نعم. ،، لكن عليه أن يبذل السببهذا
 سم.

 ن ينا محمد وع   آل  وصحب  أجمعي . ،وص   هللا وس   وبارك ع   ع د  ورسول  ،الحمد هلل رب العالمي 
 :في ميميت  -تعال  رحم  هللا-قا  الع مة حافظ 
 معجددددددد   بدددددددالقرآ  وحسدددددددبك كفددددددد 
  يددددددر وال ت دددددددي  قدددددد  يعتددددددر  لدددددد 

 عدددددددوج  ي  يدددددددر عربيددددددداا  م يمنددددددداا 
 نبدددددأ مددددد  لألحكدددددا  التفاصدددددي  فيددددد 

 بددددد     المعددددداد آيدددددا  قدددددوارع فدددددانظر
 ادد  الشددروعة أحكددا  شددر  بدد  وانظددر

 لددد  األندددا  ي ددددِ  ولددد  صددد   مددد  أ 
 ادايتدددد  عدددد  نقيددددراا  ي نددددي كددددا  أ 

 ع ددددددددددر عظددددددددددة أمثالدددددددددد  أخبددددددددددار 
 لتسدددمع  أصددد   إ  الجددد  ت  ددد  لددد 
 ع ددددر مدددد  حددددا  قددددد مددددا أك ددددر هللا
 ب  تدددددددددد  أعيدددددددددد  إ  أك ددددددددددر وهللا
 معارضدددددة ي ددددددي أ   را م حدددددد كددددد 

 قصدددوا ومددا رامددوا لمددا بعددداا  اي ددا 
 وجدددددوا   أمددددداني   شددددداا  خا ددددد 
 وا  القدي  في قروشاا  تحد  ك  قد

 واحددددددددددد  ثدددددددددد  وبعشددددددددددر بمث دددددددددد 
 اجتمعددوا لددو يددأتوا لدد  واإلندد  الجدد 
 قا  دددددد  العددددددر  ورب وكيددددددف أندددددد 

 تصدددددور  فيضددددداا  وال خ قددددداا  مدددددا كدددددا 
      وأن لدددددددد     قددددددددوالا  ربنددددددددا قالدددددددد   دددددددد 
           شدددددددددااد  د واألمددددددددد كيشددددددددد  وهللا

 منصدددددرِ   يدددددر دومددددداا  لددددددينا دامددددد  
 عدددد  سددددأ  فددددي كثددددر  التددددرداد وجدددد 
 القددد  فددي التن ودد  فددي جدداء مصدددقاا 

 األمدد  عمددا سدديأتي وعدد  مددا  مدد 
 إر  وعدد  عدداد   عدد  قدد  لمددا وانظددر

 منفصدد  تددر    ددا مدد  عددوي   يددر
 ي دددد  ولدددد  ولدددد  ي جددددر ا ددددك أ  بدددداب
 نظد  مد  األر  أاد  عنددمدا  جمي 
 صدددددم  لددددد ي عجدددددب سدددددحقاا   وك ددددد

 مدددددددن   لقدددددددوم   نددددددد راا  إ  بدددددددادروا
عجدددددا   يدددددا  ومددددد   حكددددد  ومددددد  وا 

 والعجددددددد  ل عدددددددرب تركيبددددددد  وحسددددددد 
 والدددددددر   والخسدددددددرا  بالددددددد   فعدددددددادج

  ددددددد ل   بدددددددا وا لقدددددددد تمندددددددوا ومدددددددا
 القدددددي  اديددددد  عددددد  ق دددددوب    ا ددددد 
 ك  ددددد  الخ ددددد   دددددي  الب  دددددة أاددددد 
 األمددددر لدددد  يدددددر   ا يرومددددو  إ  ف دددد 

  لمددددددددث   انضددددددددموا ولددددددددو بمث دددددددد 
 وسدددمي لددد  شدددب  عددد  جددد  سدددبحان 
 نسددددددددددد   ي تع يددددددددددر وال ال ن يندددددددددداا 
 الف دددد  ق بددد  المسددددتيقظ ع دددد  وحيددداا 
 والعجدد  العربددا  مدد مني مدد  والرسدد 

 
 ج

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 معجددددددد   بدددددددالقرآ  وحسدددددددبك كفددددددد 

 

 ................................... 
 ج

أطأ رأسه كل بليغ، والعرب عرفوا بالبالغة والفصاحة، وتحداهم اإلعجاز في القرآن أمر أذعن له كل فصيح، وط
أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فما  -جل وعال-هللا 



استطاعوا، ولو كان بمقدورهم مجتمعين أن يأتوا بمثله ما قصروا؛ ألن اإلنسان في موضع التحدي ال سيما من 
ولم يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض  ما يستطيع، ومع ذلك أعلنوا العجزالفه ال شك أنه سوف يبذل أقصى مخ

-لو اجتمعوا، لو اجتمع اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، فهو معجزة النبي  ،ظهيرًا، لو تظاهروا
بقاء إلى يوم القيامة، الدائمة المستمرة إلى قيام الخالدة، وهو المناسب لنبوته التي لها ال -عليه الصالة والسالم

وتنقضي بانقضاء أدوارهم، لكن لما كانت  ،وتناسب عصورهم ،الساعة، واألنبياء لهم معجزات تناسب أوقاتهم
لى الناس أجمعين صارت المعجزة الكبرى هذه  ،خالدة إلى قيام الساعة -عليه الصالة والسالم-النبي رسالة  وا 

تحدى  -جل وعال-إلى أن يرفع في آخر الزمان، قد يقول قائل: هللا  ..،ن الكريم الخالد إلى قيامالمعجزة القرآ
( 81)] {}ث  َّ َنَظرَ بالقرآن، وتحدى بعشر سور، وتحدى بسورة، لماذا لم يتحدى بآية؟ ألن اآلية منها القصيرة جدًا 

َتاِ { [سورة المدثر بي ال يعجز أن يقول: ثم نظر، وال يعجز أن يقول: يعني العر  [( سورة الرحمن25)] }م ْدَاامَّ
 [( سورة المدثر81)] {}ث  َّ َنَظرَ مدهامتان، فلم يقع التحدي بآية، لكن آية بقدر أقصر السور يقع التحدي بها، وأيضًا 

في موضعها ال يمكن أن يقوم غيرها مقامها، فهي معجزة من هذه الحيثية، وكل من حاول معارضة القرآن 
ان بمثله أتى بما يضحك منه الصبيان، وما يؤثر عن مسيلمة شيء ال يقوله وال المجانين، ويذكر عن أبي واإلتي

دل اسمه إلى الفصول والغايات في معارضة اآليات، كتاب مطبوع، لكنه ع   :العالء المعري أنه ألف كتابًا أسماه
 وهو ملحد يعني معروف. ،ه القرآنقالوا: إنه أراد أن يعارض ب (الفصول والغايات في مواعظ البريات)

على كل حال من قرأ الكتاب يجزم بأنه ليس في مقدور أبرع الناس وأفصح الناس معارضة شيء يسير من 
القرآن الكريم، وا عجاز القرآن بجميع نواحيه، إعجازه بنظمه، إعجازه بحكمه، إعجازه بأحكامه، إعجازه بقصصه، 

 أو بسورة منه فلم يستطيعوا. ،حدي العرب أن يأتوا بمثلهفهو معجز من كل وجه، ومع ذلك طلب وت
 معجددددددد   بدددددددالقرآ  وحسدددددددبك كفددددددد 

 
 ج

 منصدددددرِ   يدددددر دومددددداا  لددددددينا دامددددد  
 

 إلى اآلن والتحدي قائم إلى اآلن والتحدي قائم.
  يددددددر وال ت دددددددي  قدددددد  يعتددددددر  لدددددد 

 

 عدددد  سددددأ  فددددي كثددددر  التددددرداد وجدددد  
 ج

نَّا َل   َلَحاِفظ وَ {والنقصان القرآن محفوظ عن التبديل والتحريف والزيادة  ْكَر َواِ   .[( سورة الحجر9)] }ِإنَّا َنْح   َن َّْلَنا ال ِّ
  يددددددر وال ت دددددددي  قدددددد  يعتددددددر  لدددددد 

 

 ................................... 
 

 حفظه، والقصة -جل وعال-كما حصل للكتب السابقة؛ ألنهم استحفظوا فلم يحفظوا، وكتابنا تولى هللا  ،يرما غ  
التي حصلت على يد يحيى بن أكثم حينما دعا اليهودي فلم يسلم، وجاء بعد سنة معلنًا إسالمه فسأله يحيى بن 

قال: نعم،  ؟أكثم فقال: ما الذي جعلك ترفض اإلسالم في العام الماضي وتأتي مسلمًا طائعًا مختارًا في هذا العام
بار اليهود دت ونقصت وقدمت وأخرت فتلقفها مني أحأنا خالل العام المنصرم نسخت نسخ من التوراة وحرفت وز 

ونها ويعملون بها، ثم فعلت مثل هذا في اإلنجيل كتبت نسخ من اإلنجيل وقدمت وأخرت دون تردد، وصاروا يقرؤ 
 اً وزدت ونقصت ونفس الشيء اشتراها أحبار النصارى وعملوا بها، وقرؤوها فأتيت إلى المصحف فغيرت تغيير 

ركه إال الحذاق، فلما جئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرضت عليهم، كل من نظر فيه جدًا ال يد اً يسير 
رماه في وجهي، فعرفت أن هذا هو الدين الحق المحفوظ بالعناية اإللهية، ثم حج يحيى بن أكثم والتقى بسفيان 

قال  -جل وعال-يهودي، هللا بن عيينة، وذكر له القصة، قال: هذه في القرآن، ما تحتاج إلى يهودي وال غير 



َ َداء{عن الكتب السابقة  وكل إليهم الحفظ فما  [( سورة المائدة55)] }ِبَما اْست ْحِفظ وْا ِم  ِكَتاِب للّاِ َوَكان وْا َعَ ْيِ  ش 
نَّا َل   َلَحاِفظ وَ {حفظوا، وقال في كتابنا:  ْكَر َواِ  تكفل هللا بحفظه، فال يستطيع  [( سورة الحجر9)] }ِإنَّا َنْح   َن َّْلَنا ال ِّ

 أحد أن يعتدي عليه أو يحرف.
  يددددددر وال ت دددددددي  قدددددد  يعتددددددر  لدددددد 

 

 عدددد  سددددأِ  فددددي كثددددر  التددددرداد وجدددد  
 ج

يعني أهل القرآن الذين لهم عناية بتالوة القرآن منهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم كل ثالث، ومنهم من 
ن في السنة خمسين مرة، والذي يختم في ثالث يختم في السنة أكثر يختم كل سبع، فالذي يختم كل سبع يقرأ القرآ

من مائة وعشرين مرة، والذي يختم في كل يوم يختم ثالثمائة وخمسين مرة، ومع ذلك كلما قرأ كأنه يقرأ جديد، 
ص تمله، يعني أنت لو تمسك أي كالم من كالم البشر فتقرأه مرة قد تتلذذ به، تقرأه ثانية تستفيد منه، ثالثة خال

 ما يمكن تقرأ رابعة.
................................... 

 

 عدددد  سددددأِ  فددددي كثددددر  التددددرداد وجدددد  
 ج

 .((مع كثرة الترداد))يعني ال يقدم كالثوب الخلق البالي الذي يمل  ((ال يخلق))وجاء في الخبر: 
 عدددددددوج  ي عربيددددددداا  يدددددددر م يمنددددددداا 

 
 

 ................................... 
 ج

بلسان عربي مبين غير ذي  "عربياا "مشتمل على جميع ما فيها  ،عليها محتو   ،ع الكتب السابقةيهيمن على جمم
 عوج.

................................... 
 
 

 القدددِ  فددي التن ودد  فددي جدداء مصدددقاا  
 

 يعني تصدقه جميع الكتب السماوية.
 نبدددددأ مددددد  لألحكدددددا  التفاصدددددي  فيددددد 

 
 ج

 ................................... 
 ج

ن كان في بعضها شيء من اإلجمال، اً نسبي األحكام مفصلة في القرآن تفصيالً  جاء بيانه بالوحي الثاني  وا 
وتفاسير آيات األحكام التي بلغ بعضها  ،هذا التفصيل لهذه األحكام من كتب آيات األحكاموال أدل على  ،السنة

دًا تبين ج، وكتب أحكام القرآن كثيرة اً قرآن للقرطبي في عشرين مجلدالعشرين مجلدًا، يعني الجامع ألحكام ال
 عناية القرآن باألحكام.

 نبدددددأ مددددد  لألحكدددددا  التفاصدددددي  فيددددد 
 
 ج

 ................................... 
 ج

 .يعني من األخبار أخبار األمم السابقة وأخبار ما سيأتي
 .............................م  نبدأ

 بددددد  المعددددداد آيدددددا  رعقدددددوا فدددددانظر
 

 األمدد  عمددا سدديأتي وعدد  مددا  مدد  
................................... 

 
 

مما يحصل في يوم  -جل وعال-مما يقصه هللا  ،القوارع التي تقرع القلوب بأهوالها ،يعني ما يكون في اآلخرة
 ."إر    وع  عادع  "عن األمم السابقة  "وانظر لما ق "القيامة 

 ادد  الشددروعة أحكددا  شددر  بدد  وانظددر
 

 منفصددِ  تددر    ددا مدد  عددوي   يددر 
 



كأن هذا أقرب، العويص المستغلق الذي ال يفهم، يعني  "من عويص غير منفهم" نعم ،الظاهر أنه غير منفهم
ن اختلفت  ،أبدًا، تكلموا فيها ؟وقفوا أمامها حائرين ؟ما وجدوا لها حل ؟آيات األحكام هل أشكلت على أهل العلم وا 

 لكنهم يفهمون. ،فهومهم
 لددد  األندددا  ي ددددِ  ولددد  صددد   مددد  أ 

 
 

 ................................... 
 ج
 

 ال خير إال دل األمة عليه، ال خير إال دل عليه.
................................... 

 

 ي ددددِ  ولدددد  ولدددد  ي جددددر  ددددك  ا   أ  بدددداب 
 
 ج

 وزجر عنها. ،وأرشدهم إليها، وأبواب الشر أوصدها وهذا في القرآن واضح، أبواب الخير دل الناس عليها،
................................... 

   ادايتدددد  عدددد  نقيددددراا  ي نددددي كددددا  أ 

 ي ددددِ  ولدددد  ولدددد  ي جددددر ا ددددك أ  بدددداب 
 نظدِ  مد  األر  أاد  مدا عندد جمي 

 
 

ظم تفرض على و من ن  أ ،المنظومة والمنثورةظم أو من ن ظم، أما ما نظمه البشر في كالمهم ومؤلفاتهم من نَ 
 الناس وتسن على الناس هذه ال تغني نقيرًا عما جاء في القرآن.

 ع ددددددددددرٌ  عظددددددددددة أمثالدددددددددد  أخبددددددددددار 
 

 صدددددمِ  لددددد ي عجدددددب سدددددحقاا  وك ددددد  
 

 يعني من صم أذنيه عن سماع القرآن وعن فهم القرآن.
 لتسدددمع  أصددد   إ  الجددد  ت  ددد  لددد 

 

 مدددددددن   لقدددددددوم   نددددددد راا  إ  بدددددددادروا 
 

و   َقال وا َأنِصت وا َفَ مَّا نعم  ،فيعني في سورة األحقا ْرآَ  َفَ مَّا َحَضر  َ  اْلِج ِّ َيْسَتِمع وَ  اْلق  ْ  َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفراا مِّ }َواِ 
 يقول: [( سورة األحقاف92)] {ْوا ِإَل  َقْوِمِ   مُّنِ ِرو َ ق ِضَي َولَّ 

 لتسدددمع  أصددد   إ  الجددد  ت  ددد  لددد 
 ع ددددر مدددد  حددددا  قددددد مددددا أك ددددر هللا

 

 مدددددددن   لقدددددددوم ِ  نددددددد راا  إ  بدددددددادروا 
عجدددددا   يدددددا  ومددددد   حكدددددِ  ومددددد  وا 

 

 ومن حكم وأحكام. ،عبر وعظات ومن بيان وبالغة وا عجاز القرآن من حاز قد ما أكبر هللا 
 ب  تدددددددددد  أعيدددددددددد  إ  أك ددددددددددر وهللا

 

 والعجدددددددِ  ل عدددددددرب تركيبددددددد  وحسددددددد  
 

 تعجب. "هللا أك ر"
 ب  ت  أعي  إ  ...................

 

 والعجدددددددِ  ل عدددددددرب يبددددددد ترك وحسددددددد  
 

ما استطاع، وكل ينهل من معينه ولم ينضب، وكل من جاء على تتابع العصور وعلى مر القرون والدهور كل 
 من جاء فسر القرآن وأتى بالعجائب ولن تنقضي هذه العجائب.

 معارضدددددة ي ددددددي أ  را  م حدددددد كددددد 
 

 والدددددددر ِ  والخسدددددددرا  بالددددددد   فعددددددداد 
 

 ألفه أبو العالء المعري في هذا الباب وغيرهما.وما  ،وذكرنا ما أثر عن مسيلمة
 قصدددوا ومددا رامددوا لمددا بعددداا  اي ددا 

 
 

 ................................... 
 ج

 .هيهات مستحيل بعيد
 قصدددوا ومددا رامددوا لمددا بعددداا  اي ددا 
 وجدددددوا   أمددددداني   شددددداا  خا ددددد 

 
 

  ددددددد ل ِ  بدددددددا وا لقدددددددد تمندددددددوا ومدددددددا 
 القددددديِ  اديددددد  عددددد  ق دددددوب    ا ددددد 

 



 ."وشاا  وجوا  " وخسروا حينما قصدوا إلى المعارضةخابوا  "ا   أماني  خ"
}َوَمْ  َأْعَرَ  َع  ِ ْكدِري َفدِإ َّ مثل هؤالء ال يوفقون إذا كان مجرد اإلعراض عنـه  "القيِ  ادي  ع  ق وب    ا  "

ا{ أثـــر عـــن بعـــض األدبـــاء وقـــد  ؟!فكيـــف بمـــن تصـــدى لمعارضـــته أو لنقـــده [( ســـورة طــــه185)] َلددد   َمِعيَشدددةا َضدددنكا
المعاصــرين مــن يقــول: إن قلمــي األحمــر معــه قلــم أحمــر يعــدل فيــه الكتــب يصــحح، ومــن حقــه أن يصــحح؛ ألنــه 

نسـأل هللا - يسلم من قلمي األحمر وال القرآن متمكن في علمه في األدب في العربية في غيرها يصحح، يقول: لم
  الثبات.نسأل هللا ،وهذا زيغ ،هذا ضالل ،-السالمة والعافية
 واد  القددي  فدي قروشداا  تحدد  كد  قدد

 

 ك  دددددِ  الخ ددددد   دددددي  الب  دددددة أاددددد  
 جج

تحداهم فلم يستطيعوا أن يعارضوه، وأعلنوا الفلس والعجز، وهو معجز بذاته ال بما تقوله المعتزلة أنه معجز 
عجزًا، يعني كعجز لكن هللا صرفهم عن ذلك، إذا كانوا قادرين ما صار م ،بالصرفة، هم قادرون على معارضته

عن األعمى عن القراءة القراءة في مقدور الناس كلهم، لكن األعمى مصروف عن القراءة، فيكون العرب 
صرفهم، هذا ما يصير  -جل وعال-لكن هللا  بمثابة األعمى، هو ممكن معارضته واإلتيان بمثله ممكن معارضته

 فيه إعجاز للقرآن، هذا قول باطل.
  واحددددددددددد ثدددددددددد  وبعشددددددددددر بمث دددددددددد 

 

 ................................... 
 

 أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة واحدة. "بمث  "
................................... 

 ج

 األمددددر لدددد  يدددددرِ   ا يرومددددو  إ  ف دددد  
 
 

 لم يقصد مثل هذا األمر؛ ألنهم عجزوا وأعلنوا عجزهم.
 تمعددوااج لددو يددأتوا لدد  واإلندد  الجدد 

 
 

 ................................... 
 

ْ  ِلَبْع   َظِ يراا{  .[( سورة اإلسراء22)] }َوَلْو َكاَ  َبْعض   
 اجتمعددوا لددو يددأتوا لدد  واإلندد  الجدد 

 
 

 لمددددددددث    انضددددددددموا ولددددددددو بمث دددددددد  
 
 

 يعني ولو مثلهم معهم ما استطاعوا.
 !قا  ددددد  العدددددر  ورب وكيدددددف أنددددد 

 
 ج

 ................................... 
 ج

يعني شخص يخفى عليه ما بين يديه وما بين جنبيه كيف يأتي بكالم يعارض فيه كالم من يعلم السر وأخفى، 
 .-جل وعال-ومن خلق الخلق وعرف ما جبلهم عليه كيف يقارن هذا كالمه بكالم هللا 

 !قا  ددددد  العدددددر  ورب وكيدددددف أنددددد 
 
 ج

 وسدددمي لددد  شدددب  عددد  جددد  سدددبحان  
 ج

يعني ما كان القرآن خلقه هللا في شيء ثم نطق به، أبدًا، بل هو كالمه المسموع بحرف وصوت،  "خ قاا  كا  ما"
 حاد، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء.قديم النوع، تكلم في األزل، حادث متجدد اآل

 يعني ما كان مخلوقًا كما تقول الجهمية والمعتزلة. "ما كا  خ قاا "
 كما تقول الفالسفة أنه فاض على قلبه من العقل الفياض الذي هو جبريل. "ن ينا تصور  فيضاا  وال"

 نسدددددددددددِ   ي تع يددددددددددر وال ال ن ينددددددددددا  تصور   فيضاا  ..................وال
 

 ذي نفس من المخلوقين. "وال م  تع ير  ي نس "وال من كالم البشر  ،ليس من كالم المخلوق 



 وأن لدددددددد  قددددددددوالا  ربنددددددددا قالدددددددد   دددددددد 
 

 الف ددددِ  المسددددتيقظق بددد   ع دددد  وحيددداا  
 

 .-عليهما الصالة والسالم-على قلب محمد بواسطة جبريل 
 شدددددددددااد  يشددددددددد د واألمددددددددد ك وهللا

 

 والعج ِ  م مني العربا  م  والرس  
  .وهللا أعلملكل يعترف بهذا ويشهد به، ا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


